
és kényelem

3M™ Hallásvédelem
Hallásunk rendkívül értékes és érzékeny.

A legtöbb ember számára magától értetôdik, hogy  

képes hallani. Vajon ki gondol arra, hogy a hallószerv

érzékelésünk legkényesebb mechanizmusa?  

Fülünk még alvás közben is ôrködik.  

Nehezen képzelhetô el, mit is jelent, ha valaki  

rosszul vagy egyáltalán nem hall.  

Hallásunkat márhuzamosabb ideig tartó  

csekély zajterhelés is károsíthatja.

Biztonság
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A zaj amellett, hogy fizikailag károsítja

szervezetünket, a központi

idegrendszerre történô közvetlen

hatásával általános stresszreakciókat

idézhet elô. Ez a stressz lelki és testi

következményekkel egyaránt járhat.

A halláskárosodás lopakodva,

láthatatlanul támad, gyógyíthatatlan

betegséghez vezethet. Legtöbbször nem

veszünk tudomást az olyan intô jelekrôl,

mint például a fülzúgás vagy a

hallásküszöb rövid ideig tartó süllyedése.

Az erôs és tartós zajhatás

helyrehozhatatlanul károsíthatja fülünket.

Aki naponta minden védelem nélkül

magas zajszintnek teszi ki magát,  

azt kockáztatja, hogy elveszíti a

hallóképességét és károsodik egészsége.

A 3M, az érzékeny hallószervek

védelmére, egy sor hallásvédô terméket

fejlesztett ki. Ennek során külön hangsúlyt

kapott az alkalmazhatóság  

és a kényelem. A termékskálában  

az egyszerû füldugóktól kezdve a legújabb

technológiát képviselô fültokokig minden

hallásvédelmi eszköz megtalálható,  

a 3M által garantált kiváló minôségben.

A hallás védelmében

3M™ Hallásvédelem
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– kb. 110 dB

Légkalapács – kb. 130 dB

Pisztolylövés – kb. 140 dB

Sugárhajtású vadászgép – kb. 150 dB

Tipikus zajforrások és zajszintek.
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Könnyû és kényelmes:  
egyszer használatos füldugók 

A puha, hipoallergén hab füldugók  

viselése kényelmes.

Termékjellemzôk és elônyök:  
3M™ 1100, 3M™ 1110 típusú füldugók:

•  A puha, hipoallergén poliuretán hab  

maximális komfortot nyújt viselôjének.

•  Sima, szennyezôdésmentes felület,  

a higiénia, a tartósság és a kényelem  

biztosítása érdekében.

•  A füldugó kúp formájának köszönhetôen a 

legtöbb hallójáratba megfelelôen illeszkedik.

•  Poliészter zsinór (1110) segít megelôzni  

a füldugók elvesztését.

3M™ 1120 és 1130 típusú füldugók:

•  Különleges formája segíti a rugalmas 

illeszkedést a fülben, ezzel növelve  

a kényelmet és biztosítva a védelmet.

•  Lágy anyaga tovább növeli a viselési kényelmet.

•  Sima, szennyezôdésmentes felület.

•  Zsinór nélküli (1120) és zsinóros (1130)  

változatban kapható.

•  Poliészter zsinór (1130) segít megelôzni  

a füldugók elvesztését.

Eldobható füldugók

1100 füldugó
csillapítási tényezô 37 dB (SNR) 
 (H/37; M/34; L/31)

1110 füldugó poliészter zsinórral
csillapítási tényezô  37 dB (SNR)
 (H/37; M/34; L/31)

Eldobható hab füldugók

1120 füldugó
csillapítási tényezô 34 dB (SNR) 
 (H/36; M/30; L/27)

1130 füldugó poliészter zsinórral
csillapítási tényezô  34 dB (SNR) 
 (H/36; M/30; L/27)

Minden 3M füldugó megfelel az EN 352  

szabványnak és CE jelöléssel rendelkezik.

1100

1110 1130

1120

3M™ Hallásvédelem

Füldugók

kényelmes
Lágy, 

1100DB/1120DP típusú füldugó adagoló
•  Stabil szerkezet, 700 pár füldugó tárolására alkalmas adagoló.
•  Az adagoló átlátszó, így jól látható, hogy mikor van szükség feltöltésére.
•  Biztosítja a füldugók higiénikus tárolását.
•  Az adagoló a falra szerelhetô vagy asztalra/pultra helyezhetô.
•  Az utántöltô csomagban 500 pár 1100R/1120R füldugó található.
•  2 típusú füldugó választható: 1100 vagy 1120.



40 A 3M™ füldugók, pántos füldugók és fültokok megfelelnek az EN 352 szabványnak és CE jelöléssel rendelkeznek.

1310 pántos füldugók
Csillapítási tényezõ 26 dB (SNR)
 (H/30; M/22; L/19)

1311 – cseredugók a 1310 típusú  
füldugókhoz

Többször használható füldugók

1310

1430 fültok
Csillapítási tényezõ  23 dB (SNR)
 (H/31; M/20; L/13)

1435 fültok
Csillapítási tényezõ  25 dB (SNR)
 (H/27; M/22; L/15)

Költséghatékony

1435

Többször használható füldugók

1261/1271 füldugó
Csillapítási tényezõ  25 dB (SNR)
 (H/27; M/22; L/20)

1291 zsinóros füldugó 
Csillapítási tényezõ 21 dB (SNR)
 (H/23; M/18; L/16)

1271

Többször használható hallásvédelmi  
eszközök 
Stílusos, pántos füldugó, mely alacsony nyomást 

fejt ki a fülre, így növelve a viselési kényelmet.

Termékjellemzôk és elônyök:

•  A fejpánt rugalmasan igazítható a különbözô 

fejméretekhez.

•  Speciális, hajlékony pánt az optimális  

illeszkedés és a nagyobb kényelem érdekében.

•  Az egyedülálló csavarodó görbülete optimális 

beállítási, igazítási lehetôséget biztosít.

•  A fejen vagy az áll alatt is lehet viselni a pántot.

• Nagyon könnyû: 13 gr.

Többször használható füldugók
A többször használható füldugók  

speciális formája segíti az optimális  

illeszkedést és biztosítja a védelmet.

Termékjellemzôk és elônyök:

•  A különleges peremforma segíti a rugalmas 

illeszkedést a fülben, ezzel növelve a kényelmet 

és biztosítva a védelmet.

•  Lágy anyaga tovább növeli a viselési  

kényelmet.

•  A fogantyúk új formája megkönnyíti a fülbe 

helyezést.

•  Övre akasztható tárolódoboz segít a kényelmes 

tárolásban és megóvja a füldugókat  

a szennyezôdéstôl, csökkenti a költségeket.

•  Zsinór nélküli (1261) és zsinóros (1271)  

változatban kapható.

• Mosható.

Fültokok 

A 3M 1400 sorozatú fültokok passzív

védelmet nyújtanak. Néhány termék

sisakra szerelhetô változatban is kapható.

Termékjellemzôk és elônyök:

• Biztonságos és kényelmes illeszkedés.

• Alacsony fejpánt és tömítôpárna nyomás.

•  Maximális hely biztosítása a fülkagylók 

számára.

3M™ Hallásvédelem

Többször használható füldugók, pántos füldugók, fültokok

tiszta
Biztonságos és

Storage case with belt clip

1291

1261

1430
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1440 prémium hallásvédô
csillapítási tényezô 27 dB (SNR)
 (H/31; M/24; L/16)

1445 magas zajszintben használható 
fültok
csillapítási tényezô 32 dB (SNR)
 (H/32; M/29; L/23)

1450 sisakra szerelhetô fültok
csillapítási tényezô  26 dB (SNR)
 (H/29; M/23; L/15)
kompatibilis a 3M 1465 sisakkal

1455 sisakra szerelhetô fültok
csillapítási tényezô  31 dB (SNR)
 (H/32; M/29; L/23)
kompatibilis a 3M 1465 sisakkal 3M 112 adapter 
 Airstream és HT700 sisakokhoz

Higiéniai készletek
tartalma: • Zajcsillapító betét
 • Fülpárnák
 1430/1437 a 1435 típushoz
 1442 a 1440/1450 típusokhoz
 1443 a 1445/1455 típusokhoz
 1150 a 1520 típushoz
 1151 a 1525H típushoz

A 3M™ fültokok megfelelnek az EN352 szabványnak és CE jelöléssel rendelkeznek. A 3M™ sisakok és látómezôk CE jelöléssel rendelkeznek.

Nagyfokú kényelem

1440

3M™ Hallásvédelem

Fültokok

Sisakok

1460+121, 137

1465 védôsisak
EN 397: 1995
Különbözô színekben kapható.

1460 sisak/fültok kombináció
A sisak az EN397, a fültok pedig az EN352
követelményeit teljesíti.
csillapítási tényezô 26 dB (SNR)
Elemei 1450 sisakra szerelhetô
 fültok 1465 sisak (fehér)

3M™ fejvédelem és látómezôk

Sisakok és látómezôk

3M™ védôsisakok 

A 3M védôsisakok nagyon kényelmesek

és megfelelnek az elôírásoknak.  

A színválaszték segíti a válallaton belüli

optimális azonosítási rendszer kialakítását.

Termékjellemzôk és elônyök:

•  Nagy ellenállóképesség UVsugarakkal  

és vegyszerekkel szemben.

•  6 ponton felfüggesztett textil szíjak,  

homlokbetét és mélyen húzódó nyakpánt.

•  Nagyfokú kényelem és biztonság.

•  Választható színek: piros, sárga, kék,  

narancssárga, zöld és fehér.

Arcvédelem: 3M™ látómezôk 

A széles látómezô kiváló védelmet  

nyújt repülô részecskékkel szemben,  

védi a szemeket és az arcot.

Jellemzôk és elônyök:

•  Hatásos védelem repülô faforgácsok ellen.

•  Könnyen összeszerelhetô a 3M sisakokkal.

Látómezôk

121

121 polikarbonát látómezô
EN 166: 1F39
Fényáteresztô képesség 89%

131 fémhálós látómezô
EN 1731 S
Fényáteresztô képesség 72%
Kiegészítô Látómezô tartó

Kiegészítôk
135 látómezô tartó a 1435 típushoz
136 látómezô tartó a 1440, 1445, 1500 típusokhoz
137 látómezô tartó a 1465 és 1460 típusokhoz
138 látómezô tartó a 1465 típushoz



3M Hallásvédelem

Elektronikus fültokok

Hallásvédõ fültokok impulzus zaj ellen vagy FM rádióval
Innovatív technológia vonzó formában, mindez kiemelkedõ ár-érték aránnyal kombinálva; ezek az ismertetõ jegyei
az 1500-sorozatú védõeszközöknek. A 3M impulzus fültokok ideális megoldást kínálnak ismétlõdõ impulzusos zajok ellen.
Az elektronikai egység továbbítja a külsõ hangokat a fültok belsejébe, azonban villámgyorsan (> 1 msec) lezár ártalmas
zajszint elérése esetén. A figyelmeztetõ jelzések mindig hallhatóak maradnak. A 3M FM rációval felszerelt fültokok
megbízhatóan védenek a zajok ellen, emellett megszüntetik a munka monotonitását és kellemes környezetet biztosítanak.

Termékjellemzõk és elõnyök:
• Biztos védelem 82 dB hangkorlátozással.
• Robosztus kivitel biztosít hosszú élettartamot.
• Lekerekített formák és a puha párnázat magas viselési kényelmet nyújtanak.
• Kiemelkedõ ár-érték arány.
• Esztétikus megjelenés.
• Automatikus kikapcsolás az elemek hosszabb élettartamáért.

Kiegészítõk
Higiéniai készletek:
• zajcsillapító betétek
• fülpárnák

Minden 3M fültok kielégíti az EN352 szabvány követelményeit és CE jellel rendelkeznek.
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Profi program
1515 hallásvédõ fültok FM rádióval
(sztereo)
csillapítási tényezõ: 24 dB (SNR)

1525 hallásvédõ fültok
impulzus zajok ellen
csillapítási tényezõ: 24 dB (SNR)
erõsítés: max. 12 dB

Alap program
1510 hallásvédõ fültok FM rádióval (mono)
csillapítási tényezõ: 24 dB (SNR)

1520 hallásvédõ fültok impulzus zajok ellen
csillapítási tényezõ: 24 dB (SNR)
erõsítés: 1:1

1515H sisakra szerelhetõ
hallásvédõ fültok URH rádióval (sztereó)
csillapítási tényezõ: 24 dB (SNR)



43

3M™ Hallásvédelem

Alkalmazási területek
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Alkalmazások
egyszer hasz

nálatos/ többször 
használható

Csillapítási 
tényező dB (SNR)

Javasolt csillapítási
tényezô dB (A)*

3M füldugók

Egyszer használatos füldugók
Magas hômérsékletû/páratartalmú munkakörnyezet.
Kiváló védelem alacsony frekvenciáknál.
Ha fültokot nem kényelmes viselni

egyszer
használatos

37 dB 113ig

1100 1110

1100 típus
Elsôsorban szélsôségesen magas zajszint esetén ajánlott,
illetve ha a viselônek keskeny a fülcsatornája.

egyszer
használatos

34 dB 109ig

1130

1120

Tartós, többször használható füldugó
(alkalmazás, lsd. 1100 típus)
Övre akasztható tárolódoboz
Beszédértés és a jelzések érzékelése könnyebb.

többször
használható

25 dB 101ig

1261

1271

Tartós, többször használható füldugó 
Övre akasztható tárolodoboz 
Beszédértés és a jelzések érzékelése könnyebb

többször
használható

21 dB 97ig                                             1291

Rövid idôtartamra (ellenôrzés/látogatók).
Nagyon könnyû és kényelmes viselet nem megerôltetô
tevékenységekhez

többször
használható

26 db 101ig

többször
használható

26 dB 101ig

* Közepes frekvenciáknál (M), az új zajvédelmi irányelv szerint. 

SNR = egyszerűsített zajcsillapítási érték

Alkalmazások
Csillapítási tényező 

dB (SNR)
Javasolt csillapítási

tényezô dB (A)*
3M fültokok

Költséghatékony, kényelmes fültokok
23 dB
25 dB

99ig
101ig

1430
1435

Kényelmes fültok állítható pántfeszességgel.
Az öntött zajcsillapító betét csökkenti a zaj beszûrôsédét.

27 dB
26 dB

103ig
102ig

1440
1450

Kitûnô védelmet nyújt szélsôségesen magas zajszintû
környezetben.

32 dB
31 dB

108ig
107ig

1445
1455

* Közepes frekvenciáknál (M), az új zajvédelmi irányelv szerint.

1310


